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ประกาศสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เร่ือง ผลการคดัเลือกคร ูบคุลากร สถานศึกษา และหน่วยงาน

ท่ีจดัการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี 2556 
...................................................................... 

 
        ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยตระหนักถึงการส่งเสรมิขวญัและก าลงัใจสมาชกิที่มผีลงานดเีด่น 
เพื่อเสรมิสรา้งศรทัธาและความเชื่อถอืในวชิาชพีนักจติวทิยาแนะแนวใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์แก่สงัคมตลอดจนประกาศ
เกยีรตคิุณ ผูท้รงคุณวุฒ ิ คร ู บุคลากร สถานศกึษาและหน่วยงานทีจ่ดัการแนะแนวดเีด่น จนเป็นทีย่อมรบัของ
บุคคลทัว่ไป 
       บดันี้การด าเนินการคดัเลอืกไดเ้สรจ็สิน้แลว้ จงึไดป้ระกาศผลการคดัเลอืก ดงันี้ 
 
รางวลัมี 4 ประเภท ได้แก่ 

1. รางวลับุคคลเกยีรตยิศ 
2. รางวลันกัแนะแนวผูอุ้ทศิตน 
3. รางวลันกัแนะแนวเก่ง ด ีมคีุณภาพ 
4. รางวลัสถานศกึษา และหน่วยงานจดัการแนะแนวดเีด่น 

 
ประเภทรางวลับคุคลเกียรติยศ ได้แก่ 
  1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยทุธ ์ปยตุโต) 
  2. ท่านผูห้ญงิเพญ็ศร ีวชัโรทยั     
  3. ผศ.ดร.วชริญา   บวัศร ี
  4. ดร. อาภา   ถนดัช่าง 
  5. รศ.ดร. ประสาร   มาลากุล ณ อยธุยา 
 
ประเภทรางวลันักแนะแนวผูอ้ทิุศตน มี 65 ราย ได้แก่ 

1. นาง กฤษกร  ถาวงศ ์          โรงเรยีนปางหดัสหศาสตร ์     จงัหวดัเชยีงราย 
2. นาง กฤษณา  เนาวนนท ์ โรงเรยีนสุรนารวีทิยา         จงัหวดันครราชสมีา 
3. นาง กลัยา สุทธเินียม โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั      จงัหวดัสงขลา 
4. นาง คารวศร ี ล ามะยศ        วทิยาลยัอาชวีศกึษามหาสารคาม  จงัหวดัมหาสารคาม 
5.  นาง ค าแกว้ หนูทองแกว้ โรงเรยีนสุรธรรมพทิกัษ์              จงัหวดันครราชสมีา 
6. นาง เครอืวลัย ์พนมหริญั โรงเรยีนนครขอนแก่น              จงัหวดัขอนแก่น 
7. นาง จณิหญ์ภคั ประเสรฐิศกัดิ ์ โรงเรยีนบางกระทุ่มพทิยาคม     จงัหวดัพษิณุโลก 
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8. นาง จริาพรรณ เพยีนอก โรงเรยีนโนนไทยคุรอุุปถมัภ2์      จงัหวดั นครราชสมีา 
9. นาง จริาภรณ์  ศกัดิแ์กว้  โรงเรยีนภเูกต็วทิยาลยั           จงัหวดั ภเูกต็ 
10.  นาง จรีาภา วฒันไชย โรงเรยีนสววีทิยา            จงัหวดั ชุมพร 
11.  นาง จฑุาภทัร ์ ปะเมโท โรงเรยีนนิยมศลิป์อนุสรณ์  จงัหวดั เพชรบรูณ์ 
12.  นาง จฑุารตัน์  ศรไีสว     โรงเรยีนบา้นตาวงั            จงัหวดั สุรนิทร ์
13.  นาง เจรญิตา  สุวรรณสว่าง โรงเรยีนศรยีาภยั             จงัหวดั ชุมพร 
14.  นาง ชศูร ี ภู่ทอง           โรงเรยีนสตรพีงังา             จงัหวดั  พงังา 
15.  นาง ทองพนิ ทองมัน่           โรงเรยีนสตรนีครสวรรค ์            จงัหวดั นครสวรรค ์
16.  นาง ทองแมน้ เอีย่มอาจหาญ โรงเรยีนนครนายกวทิยาคม        จงัหวดั นครนายก 
17.  นาง ธนตพร พนูปรญิญา โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกูล         จงัหวดั สกลนคร 
18.  นางสาว นงเยาว ์พญิญศกัดิ ์ โรงเรยีนยโสธรพทิยาสรรค ์         จงัหวดั ยโสธร 
19.  นาง นงลกัษณ์ ใจหาญ โรงเรยีนศรยีาภยั              จงัหวดั ชุมพร 
20. นางนวพร พงษ์พวั           โรงเรยีนท่ามะกาวทิยาคม    จงัหวดั กาญจนบุร ี
21.  นาง นาถธดิา โรจนปรชัญ ์ โรงเรยีนทปีงักรวทิยาพฒัน์(ทววีฒันา)ในพระราชูปถมัภฯ์  
22. นางบงัอร ถาวรวงศานุวตัร โรงเรยีนหอวงั                        จงัหวดั กรงุเทพ 
23. นางบุหงา โสวภาค  วทิยาลยัอาชวีศกึษาสุรนิทร ์        จงัหวดั สุรนิทร ์
24. นางเบญจมาศ  ทุ่งโพธแิดง โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม          จงัหวดั พษิณุโลก 
25. นางพรรทพิา  ศริพิงษ์ วทิยาลยัเทคนิคประจวบครีขีนัธ ์    จงัหวดั ประจวบครีขีนัธ ์
26. นางสาวพชันีพร สมานมติร โรงเรยีนลาดปลาเคา้พทิยาคม       จงัหวดั กรงุเทพฯ 
27. นางพฒัน์นร ีจนัทรเ์ทพวฒันา  โรงเรยีนสตรนีครสวรรค ์     จงัหวดั นครสวรรค ์
28. นางพมิพว์รรณ พงศก์าสอ โรงเรยีนศรยีาภยั               จงัหวดั ชุมพร 
29. นายพษิณุ ทาจ าปา  โรงเรยีนบา้นหนองไผ่               จงัหวดั สกลนคร 
30. นางพศิมยั ทนิเต           โรงเรยีนแก่นนครวทิยาลยั2           จงัหวดั ขอนแก่น 
31. นางสาวเพญ็ศร ี กรกชมาศ โรงเรยีนพษิณุโลกพทิยาคม           จงัหวดั พษิณุโลก 
32. นางภคจณิหจฑุา คมวชิายัง่ยนื  โรงเรยีนสุรนารวีทิยา2      จงัหวดั นครราชสมีา 
33. นางภคัวภิา แยม้ศร ี          โรงเรยีนอสัสมัชญั                จงัหวดั  กรงุเทพ 
34. นางภสัชมน พริยิสุวฒัน์ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเลย                 จงัหวดั เลย 
35. นางสาวภสัราภรณ์ ธรรมเจรญิกุล  โรงเรยีนเสนา"เสนาประสทิธิ ์ จงัหวดั พระนครศรอียธุยา 
36. นางภาวนิีย ์เดชครธุ           โรงเรยีนพระทองค าวทิยา        จงัหวดั นครราชสมีา 
37. นางสาวมณเฑยีร  สดี า โรงเรยีนบา้นนานวน                  จงัหวดั สุรนิทร ์
38. นายยรุา  เลีย่มแกว้  โรงเรยีนกลัยาณศีรธีรรมราช             จงัหวดั นครศรธีรรมราช 
39. นางสาวรวมทศิ ภญิโญ      โรงเรยีนกลัยาณศีรธีรรมราช         จงัหวดั นครศรธีรรมราช 
40. นางสาวรุง้ระว ีองัคะนาวนิ โรงเรยีนศรยีานุสรณ์                   จงัหวดั จนัทบุร ี
41. นางสาวรจุพิร สรุงัคพพิรรธน์ โรงเรยีนจา่นกรอ้ง                   จงัหวดั พษิณุโลก 
42. นางล าดวน จริพฒันานนท ์ โรงเรยีนเซนตห์ลุยสศ์กึษา         จงัหวดั กรงุเทพฯ 
43. นายวรเศรษฐ ์ จนัทรเ์ทพวฒันา โรงเรยีนนวมนิทราชทูศิ มชัฌมิ     จงัหวดั นครสวรรค ์
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44. นางวราภรณ์   สว่างการ     โรงเรยีนบางดวีทิยาคม                  จงัหวดั  ตรงั 
45. นางวราภรณ์   ผาแสง  โรงเรยีนหนองแค"สรกจิพทิยา           จงัหวดั สระบุร ี
46. นางสาววนัเพญ็ แสงเกยีรตยิทุธ  โรงเรยีนสตรนีครสวรรค ์         จงัหวดั นครสวรรค ์
47. นางวภิาวด ีตะเภาน้อย โรงเรยีนศรยีาภยั                   จงัหวดั ชุมพร 
48. นางศุภลกัษณ์  สบืประสทิธิ ์โรงเรยีนภเูกต็วทิยาลยั                   จงัหวดั ภเูกต็ 
49. นางสมใจ ปาณะวงศ ์ วทิยาลยันาฎศลิปกาฬสนิธุ ์         จงัหวดั กาฬสนิธุ ์
50. นางสมบตั ิ เหมทานนท ์ โรงเรยีนหาดใหญ่วทิยาลยั            จงัหวดั สงขลา 
51. นางสาวสรมิน ขนัสงัข ์ วทิยาลยัเทคนิคพจิติร                  จงัหวดั พจิติร 
52. นางสาคร ผ่านส าแดง โรงเรยีนลาดปลาเคา้พทิยาคม         จงัหวดั กรงุเทพฯ 
53. นางสริพิรรณ  นามละคร โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกูล         จงัหวดั สกลนคร 
54. นางสุดอนงค ์ รองสวสัดิ ์ โรงเรยีนสุรนารวีทิยา                   จงัหวดั นครราชสมีา 
55. นางสาวสุภาณมีานพกว ี วทิยาลยัเทคนิคแพร ่                   จงัหวดั แพร ่
56. นางสุภาพร เกดินวล  โรงเรยีนสตรนีครสวรรค ์                  จงัหวดั นครสวรรค ์
57. นางสุรางคนา คุปตรตัน์   โรงเรยีนสุโขทยัวทิยาคม                   จงัหวดั สุโขทยั 
58. นางสุวนัลา มว่งรตัน์  โรงเรยีนล าปลายมาศ                  จงัหวดั บุรรีมัย ์
59. นางหทยัรตัน์ พงษ์พานิช โรงเรยีนสงูเนิน                             จงัหวดั นครราชสมีา 
60. นางอรพนัธ ์แคกระโทก โรงเรยีนสุรนารวีทิยา                   จงัหวดั นครราชสมีา 
61. นางสาวอรพนิ สุขแจม่       โรงเรยีนศรยีาภยั                   จงัหวดั ชุมพร 
62. นางองัคณา เมตุลา           โรงเรยีนสหราษฎรร์งัสฤษดิ ์              จงัหวดั นครพนม 
63. นางอญัชล ี สุจรติกุล   โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทศิ สตรวีทิยา 2  จงัหวดั กรงุเทพฯ 
64. นางอาภรณ์ สตัยาสุชพี โรงเรยีนกลัยาณศีรธีรรมราช          จงัหวดั นครศรธีรรมราช 
65. นางอ าไพ ญาณสมบตั ิ โรงเรยีนสกลราชวทิยานุกูล          จงัหวดั สกลนคร 

 
ประเภทรางวลันักแนะแนวเก่ง ดี มีคณุภาพ มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
ก. ระดบัภมิูภาค 

1. ภาคเหนือ 
             1.1 รางวลัยอดเยีย่มระดบัมธัยมศกึษา ม ี1 รางวลั 

นางลนิดา พฒันพงษ์  
โรงเรยีนบุญวาทยว์ทิยาลยั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 35  
จงัหวดัล าปาง 

             1.2 รางวลัดเีด่นระดบัมธัยมศกึษา ม ี1 รางวลั 
                    นางทศันวรรณ ปญัญาแดง 
  โรงเรยีนแมอ่อนวทิยาลยั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 34  
                    จงัหวดัเชยีงใหม ่
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          2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
   2.1 รางวลัยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา  ม ี1 รางวลั 
  นางอรนุช  เรอืงเกษม 
  โรงเรยีนเจรญิราษฎรว์ทิยา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา สุรนิทร ์เขต 3 
  อ าเภอประสาท จงัหวดัสุรนิทร ์ 
 2.2 รางวลัดเีด่น ระดบัประถมศกึษา ม ี1 รางวลั 
  นางอนุธดิา สุวรรณรตัน์ 
  โรงเรยีนชุมชนบา้นแกง้ครอ้หนองไผ่ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศกึษา ชยัภมู ิ 

เขต 2 อ าเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภมู ิ
 2.3 รางวลัยอดเยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษา ม ี1 รางวลั 
  นางสุวนัลา มว่งรตัน์ 
  โรงเรยีนล าปลายมาศ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 32 
  อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรรีมัย ์
              2.4 รางวลัดเีด่น ระดบัมธัยมศกึษา ม ี1 รางวลั 
  นางเรณู  สหีะวงษ์ 
  โรงเรยีนยางชุมน้อยพทิยาคม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 
  อ าเภอยางชุมน้อย จงัหวดัศรสีะเกษ 
              2.5 รางวลัด ีระดบัมธัยมศกึษา ม ี1 รางวลั 
  นางสาวกลิน่สุคนธ ์ งามสวย 
  โรงเรยีนโชคชยัสามคัค ีส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 31 
  อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 

3. ภาคกลาง 
              3.1 รางวลัดเีด่นระดบัมธัยมศกึษา ม ี1 รางวลั 
                        นางทองแมน้  เอีย่มอาจหาญ  
                        โรงเรยีนนครนายกวทิยาคม ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 7  
                        จงัหวดันครนายก 
             3.2 รางวลัยอดเยีย่มระดบัอาชวีศกึษา ม ี1 รางวลั 
               นางสาวชชัฎาพร  อ่อนกล    
                   วทิยาลยัการอาชพีศรสี าโรง  อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

4. ภาคใต้ 
              4.1 รางวลัยอดเยีย่มระดบัมธัยมศกึษา ม ี1 รางวลั 
                         นางลมยั    สงัขนิตย ์   
                         โรงเรยีนสุราษฎรพ์ทิยา  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 11  
                         จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
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             4.2 รางวลัดเีด่นระดบัอาชวีศกึษา ม ี1 รางวลั 
                         นางวาสนา  เรอืงดษิฐ ์   
                         วทิยาเทคโนโลยพีาณชิยการหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

5. กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
              5.1 รางวลัยอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา ม ี1 รางวลั 
                         นายยทุธการ     เอมเจรญิ   
                         โรงเรยีนวดัลาดพรา้ว  กรงุเทพมหานคร 
             5.2 รางวลัยอดเยีย่มระดบัมธัยมศกึษา ม ี1 รางวลั 
                        นางกญัญว์รา  ฤทธศิศธิร    
                        โรงเรยีนเทพลลีา ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2  
             5.3 รางวลัยอดเยีย่มระดบัอาชวีศกึษา ม ี1 รางวลั 
                        นางสาวสุธรี ์ เปรมมงคล    
                        วทิยาลยัพณชิยการเชตุพน   กรงุเทพมหานคร 
 

ข. ระดบัประเทศ 

1. รางวลัยอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา  ม ี   1 รางวลั 
   นายยทุธการ เอมเจรญิ   
   โรงเรยีนวดัลาดพรา้ว  กรงุเทพมหานคร 
 

2. รางวลัยอดเยีย่มระดบัมธัยมศกึษา   ม ี   1 รางวลั 
   นางกญัญว์รา  ฤทธศิศธิร   
   โรงเรนีเทพลลีา  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 2    

3. รางวลัยอดเยีย่มระดบัอาชวีศกึษา   ม ี   1 รางวลั 
   นางสาวชชัฎาพร  อ่อนกล  
   วทิยาลยัการอาชพีศรสี าโรง อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั 

  
ประเภทรางวลัสถานศึกษาและหน่วยงานจดัการแนะแนวดีเด่น 

ก. ระดบัภมิูภาค 

1. ภาคเหนือ           
    รางวลัยอดเยีย่มระดบัมธัยมศกึษา ม ี1 รางวลั 

โรงเรยีนบุญวาทยว์ทิยาลยั  อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง 
2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ        
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 รางวลัยอดเยีย่มระดบัอาชวีศกึษา ม ี1 รางวลั 
     วทิยาลยัอาชวีศกึษาเลย  อ าเภอเมอืง  จงัหวดัเลย 
3. ภาคกลาง           

รางวลัดเีด่นระดบัอาชวีศกึษา ม ี1 รางวลั 
วทิยาลยัการอาชพีศรสี าโรง อ าเภอศรสี าโรง  จงัหวดัสุโขทยั 

4. กรงุเทพมหานครและปริมณฑล  
รางวลัยอดเยีย่มระดบัอาชวีศกึษา  ม ี1 รางวลั 

      วทิยาลยัพณชิยการเชตุพน  กรงุเทพมหานคร 
5. ภาคใต้                             
    รางวลัดเีด่นระดบัอุดมศกึษา ม ี1 รางวลั 
    กองกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัทกัษณิ วทิยาเขตพทัลุง 

 
ข. ระดบัประเทศ 

1. รางวลัยอดเยีย่มระดบัมธัยมศกึษา   ม ี  1   รางวลั 
โรงเรยีนบุญวาทยว์ทิยาลยั  อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าปาง 

2. รางวลัยอดเยีย่มระดบัอาชวีศกึษา  ม ี  1   รางวลั 
วทิยาลยัอาชวีศกึษาเลย  อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 

3. รางวลัยอดเยีย่มระดบัอุดมศกึษา   ม ี  1   รางวลั 
ฝา่ยพฒันานกัศกึษาและวฒันธรรม คณะศกึษาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

 
    

       ประกาศ ณ วนัที ่11 ตุลาคม 2556 
 
 
  
                                                               (ดร.กมล รอดคลา้ย) 
                                                                     รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                                                 นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 


